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es de fa deu anys, l’historiador
Eladi Mainar, ànima de La Xara
Edicions, organitza a Simat de la

Valldigna uns Cicles de Conferències sobre
el que ells anomenen la història actual o
immediata: les religions al món, les guerres
que ens assolen, la situació de la dona per
tot arreu, l’univers musulmà, els conflictes
globals o la transició democràtica espanyo-
la. Els temes, els han abordat des de dife-
rents perspectives especialistes qualificats
que provenien del món de la universitat,
periodistes, historiadors, analistes i filòsofs.
Tots, considerats de primera fila, els quals
han aportat sobre cadascun dels temes que
tractaven el seu punt de vista personal fruit
de la seua experiència acumulada, de la
seua activitat professional o dels resultats
dels seus treballs d’investigació. La mam-
presa anual du per nom «Les Rutes de la
Xara». Les coorganitza el Centre Interna-
cional de Gandia de la Universitat de Valèn-
cia. Les patrocina la Mancomunitat de la
Valldigna. Hi col·labora el CEIC Alfons el
Vell de Gandia. Hi donen suport empreses
comercials amb sensibilitat social i cultural.
Es desenrotllen a la Casa de la Música i gau-
deixen d’un públic fidel, culte i molt res-
pectuós, que, al final, pregunta, demana
aclariments, qüestiona o mostra el seu des-
acord amb el que acaba de dir el conferen-
ciant d’eixa nit. A Simat de la Valldigna. Des
de fa deu anys.

El cicle del 2013 du per nom: «Conflictes

i respostes. Transició o ruptura. Els reptes
de la societat espanyola des de la Transi-
ció». Al llarg d’aquest mes de novembre
està fent-se una «avaluació de l’estat de la
democràcia actual així com dels problemes
i entrebancs que l’han conformada des de
la mort del general Francofins a l’actuali-
tat, així com de les perspectives de futur
que se li presenten a la societat espanyola».
Els conferenciants: Carmen González, ca-
tedràtica d’Història Contemporània de la
Universitat de Múrcia; Vicent Soler, cate-
dràtic d’Economia Aplicada i degà de la Fa-
cultat d’Econòmiques de la Universitat de
València; Carlos Flores, professor de Dret
Constitucional de la Universitat de Valèn-
cia; Ignacio Carrión i Miguel Ángel Agui-
lar, periodistes; Antoni Segura, catedràtic
d’Història Contemporània i director del
Centre d’Estudis Històrics Internacionals
de la Universitat de Barcelona; Julio Pérez
Serrano, professor d’Història Contemporà-
nia de la Universitat de Cadis i director del
Grupo de Historia Actual i, finalment, Car-
los Taibo, professor de Ciència Política i de

la Administració de la Universitat Autòno-
ma de Madrid. A Simat de la Valldigna!
Aquest any!

Jo he assistit, a títol personal i com a re-
presentant del CEIC Alfons el Vell, a diver-
ses d’aquestes conferències. Dimarts pas-
sat, l’organització m’havia encomanat fer la
presentació del professor Carlos Taibo, el
qual anava a parlar sobre «Lo que significa
el 15-M». La persona i el tema em van «atra-
par» d’immediat. Recordava el nom, lligat
als esdeveniments de la Puerta del Sol a
Madrid, i havia conegut, en primera perso-
na, aquell moviment conegut a tota Espa-
nya com el dels «indignats» i a l’estranger
(fou portada en els mitjans de comunicació
internacionals), com la «spanish revolu-
tion». Taibo fou un dels oradors que, aquell
15 de maig del 2011, es van dirigir, des de
dalt d’un camió, als participants de la ma-
nifestació organitzada pel moviment paci-
fista «Democracia real ya», a la Puerta del
Sol on, a partir d’eixa nit, unes 200 persones
començaren una improvisada acampada
que acabaria sent l’origen d’una moguda,
sorprenent, que copsaria les consciències
per tot arreu del món. El 15-M.

Consultant a internet, llegint llibres i arti-
cles, veient vídeos de conferències i escol-
tant entrevistes, vaig configurar una visió
personal sobre el professor Carlos Taibo
que enganxava. Les dades biogràfiques
eren escasses: havia nascut el 12 de maig de
1956 a Galícia i el consideraven un activista

que treballava en els moviments socials crí-
tics i un defensor i partidari dels movi-
ments antiglobalització, així com del de-
creixement econòmic i de la democràcia
directa. I que era escriptor i editor. La seua
bibliografia és extensíssima. Centrant-nos
en el 15-M, el professor Taibo va escriure
durant el primer any tres llibres («Nunca
será como antes: sobre el movimiento 15-
M», «El 15-M en sesenta preguntas» i «Que
no se apague la luz: un diario de campo del
15-M»), i ha deixat escrites reflexions inèdi-
tes i anàlisis rigorosos en pàgines web i en
revistes especialitzades.

Dimarts passat, aquest professor va po-
sar els punts sobre les is sobre els orígens,
l’eclosió i de la repercusió d’aquell movi-
ment que tingué ressò internacional. Carlos
Taibo reflexionà sobre la situació actual,
que ell considera viva, i sobre les perspecti-
ves del moviment per a un futur en el qual
ell considera molt vàlides algunes de les
propostes del 15-M. Taibo té una veu que
sona sincera, una contundència en el que
diu que és convincent i mira el futur amb
bona voluntat donat que el present (polític,
econòmic, sindical), li decep prou. M’hi
vaig sentir agermanat en molt del que deia
sobre l’estat actual del pati de les coses. So-
bre el futur no veig clar que compartirem
camí ni motxilla. Però em va copsar el per-
sonatge a la sala i, després, em va captivar la
persona al bar on soparem. Personatge i
persona per a seguir de prop. Un luxe.
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CARLOS TAIBO

ANEM FENT!

Pasqual Molina

n les últimes setmanes s’han cele-
brat a la Llotja del Port de Gandia
unes jornades sobre pesca orga-

nitzades pel CEIC Alfons el Vell i per la Uni-
tat Mixta d’Investigació en Tecnologia per a
Estudis Marins (UTEM), ubicada al Cam-
pus de Gandia i integrada per investigadors
de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO)
i la Universitat Politècnica de València. 
Durant dues jornades hem escoltat alts
càrrecs del Ministeri i la Conselleria, pesca-
dors, científics i investigadors debatre so-
bre el futur de la nostra pesca. No sabem
quines seran les conclusions i les conse-
qüències pràctiques d’aquest encontre,
però creguem que la iniciativa ha estat
molt positiva, quant a què ha permés do-

nar veu i visibilitat a un sector massa sovint
incomprès i oblidat.

La nostra pesca i els nostres pescadors
passen per un moment econòmic crític. La
idíl·lica estampa de les barquetes de pesca
al moll, amaga una realitat social i econò-
mica molt greu, des de ja fa massa temps.
La política pesquera no es fa pensant en
ells, sinó en les grans pesqueries indus-
trials. La pesca artesanal és una part insig-
nificant en un mercat immens i on es jugu-
en grans interessos econòmics, polítics i
ambientals. 

Els nostres pescadors venen peix, això, a
banda d’una obvietat, és una desgràcia per
a ells, perquè les grans corporacions que
controlen les piscifactories i la pesca in-

dustrial també ho fan. El consumidor arri-
ba a l’aparador de la pescateria i es troba
gran varietat de productes. En aparença
igual, però de procedència, qualitat i preus
molt diferents. De mica en mica, hem anat
acostumant el nostre gust i la nostra cartera
a un producte insípid i assequible.

Si no es diferencia, si tot és simplement
peix, no hi haurà lloc per al nostre produc-
te. Allò que es fa de manera local i artesa-
nal, mai no podrà competir via preus amb
allò que es fa de manera global i industrial.
Però la nostra pesca té un avantatge: la
qualitat del producte. En la manera que els
nostres pescadors diferencien el seu pro-
ducte, es podran apreciar les diferències.
Front a un producte de baixa qualitat: in-
dustrial, global i, en moltes ocasions, insos-
tenible, cal que els nostres pescadors ofe-
risquen un producte d’alta qualitat:  artesa-
nal, local i sostenible.

Clar que una cosa és la teoria i altra la
realitat. La distribució i comercialització
de productes alimentaris cada vegada està
més concentrada, i això fa que cada vegada
siga més difícil diferenciar-se. Són neces-
sàries campanyes de promoció i conscien-

ciació, és necessari posar en valor el pro-
ducte i, per a fer-ho, cal l’ajuda de l’admi-
nistració i la complicitat del consumidor
local. 

En aquest sentit, la pesca tradicional
també ha patit la identificació amb la pesca
industrial o l’aqüicultura. L’evident i greu
sobreexplotació dels mars i oceans, junt a
diverses alarmes alimentàries, han anat
creant un clima si no de rebuig, sí de des-
confiança cap a la pesca.En aquest context
la temptació de deixar morir el sector pes-
quer és massa evident. No obstant, la nos-
tra pesca tradicional no és, ni de lluny, la
responsable de la sobreexplotació pesque-
ra. Més bé és una víctima que sofreix les se-
ues conseqüències en forma de falta de
captures i preus tirats per terra. 

Els nostres pescadors són plenament
conscients que només fent la pesca am-
bientalment sostenible, es pot aconseguir
una pesca econòmicament sostenible. Si
l’administració, la distribució i el consumi-
dor prenen consciència del valor real de la
seua pesca, el futur dels nostres pescadors i
de la nostra mar estarà assegurat. Si no, en
pocs anys perdrem les dues coses.
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HI HA FUTUR PER A LA PESCA?

OPINIÓN

Lluís Miret
Conseller del CEIC Alfons el Vell. Amic de l’Euram de la Safor

sta setmana l’Ajuntament ha apro-
vat definitivament l’adjudicació a
l’empresa Promociones Educativas

Xàtiva SL, gestora del British School de Xàti-
va, per a que el primer col·legi britànic de
Gandia siga prompte una realitat. 

Com molts de vostés ja sabran, el col·legi
s’ubicarà al polígon Alcodar, en l’antic edifi-
ci del CSI-COM i espais adjacents, que tras-
lladarà les seues oficines al centre de la ciu-
tat. Esta iniciativa per millorar l’oferta edu-
cativa de Gandia no ha estat, com de cos-

tum, ben rebuda per part dels grups muni-
cipals de l’oposició, que no han perdut el
temps en difondre falsos rumors sobre
aquest assumpte.

La primera cosa que cal aclarir és que no
es tracta d’una «cessió d’espai públic», com
alguns mitjans afirmen. Al contrari, l’em-
presa adjudicatària pagarà a l’Ajuntament
de Gandia un cànon anual de 149.000 € per
la ubicació en aquest espai, a més dels 4
milions d’euros inicials per adequar les ins-
tal·lacions i fer les reformes necessàries.

Com veuen, no estem parlant de cap regal:
ací no regalem res, i comencem a estar
greument preocupats per l’actitud de l’opo-
sició de Gandia, que veu la mentida i la ca-
lúmnia com la única manera de fer política
(o almenys, d’intentar-ho). No cal retroce-
dir massa en el temps per recordar l’intent
d’ubicació a Gandia de Universitat Catòlica
a l’anterior etapa socialista, amb cessió gra-
tuïta de terrenys públics inclosa. Un autèn-
tic regal, sens dubte.

Amb tot, i encara que ho trobe prou inco-
herent ideològicament, sembla ser que els
socialistes i nacionalistes estan preocupats
per la competència deslleial que el Col·legi
Britànic faria a la resta dels col·legis privats
de Gandia. Només un apunt: un producte
que no és igual a un altre mai no pot entrar
en competència deslleial. Un col·legi bilin-
güe no és el mateix que un col·legi interna-
cional: el primer continua regulat per l’Estat

espanyol i dóna part de les seues classes en
llengua estrangera; en canvi un col·legi in-
ternacional es regula i segueix el projecte
educatiu del país d’origen (Regne Unit, en
aquest cas). 

Amb tot, vull insistir en l’enorme benefici
econòmic per a la ciutat d’aquesta nova im-
portant infraestructura educativa: el dina-
misme per al polígon Alcodar, la qual cosa
repercutirà de manera directa a l’economia
de la zona; i per descomptat, més ocupació,
ja que es preveu la creació de fins a 200
llocs de treball.

L’actual govern d’aquesta ciutat està
apostant clarament per l’educació, en totes
les seues modalitats: pública, concertada i
privada, perquè els pares tinguen al seu
abast la millor oferta educativa possible per
a triar amb llibertat quina educació volen
per als seus fills, i si és sense eixir de Gan-
dia, encara millor.

E

ACÍ NO REGALEM RES

OPINIÓN

Víctor Soler Beneyto
Regidor portaveu del govern local de Gandia. Secretari general del PP de Gandia


